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Editorial

Ciência sai 
do domínio 
exclusivista 
dos sábios

 

D urante a programação do CNPq na 67.ª Reunião da 
SBPC, que aconteceu, em julho, na cidade de São 

Carlos, SP, Nísia Trindade Lima, vice-presidente de En-
sino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), ministrou uma aula da história da divul-
gação científica no país.

Ela apresentou um resumo de como, da monarquia aos 
tempos atuais, a comunidade científica e a popularização 
da ciência caminharam juntas ao longo da história do país, 
destacando o importante papel de Edgar Roquette-Pinto, 
autor da emblemática frase “Eu quero tirar a ciência do 
domínio exclusivista dos sábios para entregá-la ao povo”.

Segundo Nísia, a nossa imprensa é limitada na divulga-
ção de pesquisas, em especial das pesquisas desenvolvidas 
no Brasil. Por isso, destacou a importância de canais de 
comunicação especializados. A revista unespciência se 
orgulha de ser um deles.

Nesta edição, começamos com um texto que reflete 
sobre os 40 anos da Unesp, a serem comemorados em 
2016. Em seguida, há uma reflexão sobre paradigmas de 
avaliação da produtividade científica, homenagem ao Dia 
dos Químicos e divulgação de pesquisas da Universida-
de em questões envolvendo agricultura, serviço social e 
crise hídrica.

As páginas seguintes trazem informações importantes 
sobre desrespeitos a direitos humanos na área de imigra-
ção e um texto que nos faz pensar sobre as relações entre 
inteligência artificial, educação e psicologia. 

O artigo da capa apresenta o conhecimento do processo 
histórico brasileiro por um enfoque sociopolítico, condu-
zindo a um dossiê sobre a Década dos Afrodescendentes, 
que começa este ano, e a pesquisas sobre paisagens so-
noras e estudos pedagógicos em Atletismo.

Uma publicação da Editora Unesp que reúne escritos 
do filósofo Jürgen Habermas, um recital e masterclass de 
uma pesquisadora mexicana e um texto sobre o desequi-
líbrio nas contas do Estados encerram uma edição que, 
como as anteriores e as próximas, tem uma missão maior: 
aproximar a ciência de qualidade do leitor.
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Aniversário

derar que o sujeito coletivo – a comunidade 
acadêmica unespiana como um todo, em seu 
devir histórico – é, de longe, o único herói de 
quem todos, sem exceção, são devedores, in-
tra e extramuros.

O momento atual encontra a Unesp madura 
e robusta, sem perder o frescor necessário ao 
exercício da reflexão, da pesquisa, do ensino, 
do debate. Mas também lhe coloca desafios 
novos, de difícil enfrentamento, entre os quais 
se sobressaem o dilema do financiamento pú-
blico (em contexto de recorrentes crises fiscais 
e permanentes disputas por fatias orçamen-
tárias) e as exigências contemporâneas para 
o reconhecimento na comunidade científica 
global, que impõem padrões de excelência 
extremamente elevados, com o agravante de 
desconsiderar as diferenças históricas e as 
distintas demandas que recaem sobre as ins-
tituições universitárias dos países em desen-
volvimento. 

Mesmo sem esmiuçar esses macrodesafios 

N o dia 30 de janeiro de 2016 a Unesp 
completa 40 anos. Lançado para trás, 

o olhar recolhe dessa história muitos louros, 
muitas conquistas, avanços acadêmicos in-
críveis para tão pouco tempo. Se hoje a co-
lheita se mede em graus crescentes de inter-
nacionalização e em volumes acelerados de 
produção científica reconhecida e citada, de 
egressos em todos os níveis do ensino superior, 
de pesquisas relevantes em todas as áreas do 
conhecimento, no passado ela foi aquilatada 
pela criação de oportunidades de acesso ao 
ensino superior (tão escassas), pela presença 
de centros de formação e pesquisa em diver-
sos e às vezes esquecidos pontos do Estado de 
São Paulo, pela iniciativa governamental para 
superar o raquitismo quantitativo e qualitativo 
da universidade no país. Tudo graças a lide-
ranças políticas e universitárias cuja memória 
cabe hoje reverenciar, tomando como positivo 
e significativo o saldo obtido descontando-se 
os erros dos acertos. E sem deixar de consi-

O MOMENTO 
ATUAl 
ENCONTRA A 
UNIVERsIDADE 
MADURA
E ROBUsTA, 
sEM PERDER 
O FREsCOR 
NECEssÁRIO AO
EXERCÍCIO DA 
REFlEXÃO, DA 
PEsQUIsA, DO 
ENsINO,
DO DEBATE

Unesp: 40 para trás, 
40 para a frente
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Aniversário

em itens e tópicos dos fazeres e da gestão uni-
versitária, é possível perceber, com facilidade, 
que o futuro da Unesp exige, para ser bem- 
-sucedido, uma condução muito esclarecida e 
cautelosa das políticas internas e das relações 
(com a sociedade, com os governos e com os 
atores do ambiente científico local e interna-
cional etc.), cujo traçado, implementação e 
monitoramento só é possível sob lideranças 
extremamente hábeis científica, administrativa 
e politicamente; capazes, sobretudo, de urdir 
pactos com toda a comunidade e entornos, 
identificando jogos de ganha-ganha legítimos 
e articulando programas, planos, projetos e 
atividades eficientes, eficazes, efetivos e fi-
nanceiramente sustentáveis, convincentemente 
vantajosos para a comunidade que sustenta o 
orçamento da instituição. Disso dependerá o 
que poderá ser visto por um olhar que se lance 
sobre os próximos 40 anos.

No ambiente complexo e conflagrado de 
um mundo e de um país que parecem viver 
um “momento intervalar” (de busca de rumos 
com bússola titubeante), a tarefa fundamental 

para que a Unesp não se perca, nem desperdice 
tempo, recursos, talentos e oportunidades é 
não perder de vista, ter sempre em mente e em 
pauta, nos diálogos prospectivos e nos esforços 
diagnósticos, alguns valores e princípios, dos 
quais parece útil destacar os seguintes, neste 
exato momento:
– universidade não é fábrica e a produção e 
a produtividade acadêmicas não podem ser 
avaliadas com os mesmos padrões, ritmos e 
métricas utilizados no ambiente fabril, até 
porque mesmo este já se transformou em um 
espaço denso em conhecimento, no qual o 
braçal perdeu espaço para o cerebral, o con-
trole deixando de ser meramente taylorista;
– gestor acadêmico não é capataz e, portanto, 
não pode lançar mão de outros instrumentos 
para obter resultados senão o diálogo, o ar-
gumento, a negociação: acima de tudo, é par; 
– autonomia universitária não pode ser con-
fundida com soberania, pois esta nem o go-
vernante legitimado pelo voto possui diante 
da sociedade, de quem recebe mandato tem-
porário; mas, por outro lado, a universidade 

Valdemir Pires é 
economista e professor 
do Departamento de 
Administração Pública 
da Faculdade de 
Ciências e letras da 
Unesp de Araraquara há 
10 anos dos 40
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Aniversário

não pode responder sempre positivamente a 
demandas e aceitar passivamente as restrições 
originadas dos governos que a sustentam – seu 
senso crítico é uma reserva a serviço e a bem 
da sociedade;
– ciência de qualidade não tem padrão único e 
selo internacional de validação inquestionável: 
o diálogo entre o conhecimento globalmente 
produzido com aquele gerado nas tentativas 
legítimas de solucionar os problemas nacionais, 
respeitando-se as idiossincrasias locais, é es-
sencial, pois somente esse diálogo incorpora 
a verdadeira dimensão da cooperação entre 
povos e países em busca do conhecimento 
emancipador;
– internacionalização das instituições univer-
sitárias é consequência da excelência e não 
resultado de exigências ou incentivos para 
simplesmente “internacionalizar” a pesqui-
sa, sem que isso implique qualquer rejeição à 
ambição de diálogo com os centros de exce-
lência no mundo;
– sem que volte a ser um ambiente cultural 
rico e estimulante (no qual as Humanidades 
desempenham papel chave e a arte permeia 
o quotidiano), a universidade não será mais 
do que qualquer outro espaço de produção e 
disseminação de conhecimento pragmático, 
provavelmente tendo dificuldades para com-
petir com outros espaços similares, inclusive 
aqueles no interior das empresas;
– o uso de tecnologias facilitadoras do apren-
dizado e ampliadoras da produtividade cien-
tífica é um dado de realidade inevitável, mas 
não deve turvar a certeza de que a interação 
humana e o contato intergeracional, tanto 
quanto possível dotados do calor da antiga 
relação mestres-discípulos (reinventada e re-
encantada), têm valor em si, nos fazeres uni-
versitários, e devem ser preservados a todo 
custo nos processos de ensino-aprendizado e 
de iniciação-orientação; por isso, o menosprezo 
às graduações é um erro grave.

Feliz aniversário, Unesp muitos anos de vida! 
Muitas vidas em suas veias, muitas veias em 
seu corpo, irrigadas pelo apreço ao conheci-
mento e aquecidas pelo sopro da sabedoria! 

na página ao lado,
Câmpus de assis/ sp. 
nesta página, 
antigo Câmpus do
instituto de artes 
(acima), aluno do curso
de História do Câmpus
de Franca/sp (ao lado) e 
Faculdade de Farmácia
e Odontologia em
araçatuba/ sp (abaixo)
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Ciência

o auMento da produção CIentíFICa brasIleIra é MuIto MaIs eM 
extensão do que eM proFundIdade

paradigmas  
e avaliação

r ecentemente fiz uma análise sobre a 
qualidade do investimento de recur-

sos públicos em pesquisa e o retorno social 
desse investimento (http://goo.gl/Ldv4qc), 
tendo como pano de fundo artigo publicado 
pelo prof. Rogério Cerqueira Leite na Folha 
de S. Paulo, que, em função da repercussão 
que teve, pretendo aprofundar um pouco mais 
neste momento. Para além das conclusões a 
que chega o prof. Rogério (baseado em arti-
go publicado na Nature sobre a evolução da 
produção brasileira), de que o que se produz 
em ciência no Brasil, grosso modo, é de bai-
xa qualidade e de que os recursos públicos 
são mal investidos, defendi que isso se deve 
a que “o pesquisador define suas pesquisas 
em função de suas preferências pessoais ou 
comodismo e não em função de uma visão 
qualificada sobre as implicações para o país 

de seus resultados... O pesquisador, em regra, 
estabelece sua linha de pesquisa sem nenhu-
ma relação com as necessidades nacionais e 
sem compromisso com o retorno social dos 
recursos, o que seria uma medida da quali-
dade de sua produção”.

Este tipo de preocupação vem ocupando 
a mente de alguns de nossos mais destaca-
dos pesquisadores já há algum tempo. Como 
exemplo, o prof. Roberto Faria (USP-SC) pu-
blicou tempos atrás texto sobre o assunto no 
Boletim da Sociedade Brasileira de Física, e o 
prof. José Arana Varela fez o mesmo tipo de 
análise em sua palestra no XIII Encontro da 
Sociedade Brasileira de Pesquisa em Mate-
riais, em João Pessoa, ano passado.

No primeiro caso, o professor Faria ponde-
ra, entre outras coisas, que o sistema de ava-
liação de bolsas de produtividade do CNPq ©
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João Manuel Marques 
Cordeiro formou-se em 
Química e doutorou- 
-se em Físico-Química 
na UFSCar. Realizou 
pós-doutorado na 
Universidade de Bristol 
(UK) e programa de 
pesquisa no Rutherford 
Appleton Laboratory 
(UK). É professor 
adjunto doutor na 
Unesp de Ilha Solteira. 
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Ciência

peca por fazer uma avaliação predominante-
mente quantitativa, incentivando, agora em 
palavras minhas, a produção do lixo a que se 
referem a Nature e o prof. Rogério. Depreen-
de-se que alguns pesquisadores contemplados 
com tais bolsas não as deveriam ter. E, como 
bem aponta o prof. Roberto Faria, os indi-
cadores que demonstram a cada vez menor 
relevância da produção científica brasileira, 
por outro lado, apontam para o declínio da 
qualidade do doutor formado. O preocupan-
te é que, como mostrado recentemente pelo 
prof. Varela, esse estado de coisas, longe de 
mostrar uma inflexão, ao que tudo indica, 
está se acentuando. O aumento da produção 
científica brasileira é muito mais em exten-
são do que em profundidade, em função de 

uma lógica de competição que desconsidera 
a qualidade, com os consequentes reflexos, 
como inexpressividade, quando se trata de de-
senvolvimentos significativamente científicos.

Tal modelo constitui o núcleo de um pro-
cesso que submete o desenvolvimento cien-
tífico a parâmetros quantitativos, perdendo 
de vista que, muito mais que a qualidade, o 
número é uma abstração. A inovação e a cria-
tividade estão sendo esmagadas em função 
da quantidade, com um tremendo impacto 
negativo na criação do conhecimento. Como 
consequência deste estado de coisas, verifica-
se um aumento alarmante de práticas cientí-
ficas fraudulentas, ou quase isso, suscetível 
de questionar a força da ética científica e dos 
cientistas ante as pressões pela produtividade 
reduzida a critérios numéricos. Como pano de 
fundo verificam-se lógicas pouco científicas 
na definição das prioridades de pesquisa, e, 
consequentemente, do financiamento, com a 
produção de conhecimentos totalmente des-
contextualizados, mas legitimados em função 

é neCessárIo que se Corra o rIsCo de ser 
reConheCIdo pela qualIdade da CIênCIa que se 

produz e não pelo lIxo que se aCuMula

UnespCiênCia12
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da satisfação dos critérios de produtividade 
adotados, como levantei em meu artigo an-
teriormente citado.

A questão que toca aqui é: qual a responsa-
bilidade dos programas de pós-graduação, em 
geral, e da Unesp, em particular, nesse estado 
de coisas? A meu ver, este modelo necessita 
ser interrompido urgentemente, sob pena de a 
produção científica nacional passar a ser vista 
internacionalmente como pseudociência e de 
que se continue a investir mal os recursos, 
em clara contradição com as necessidades da 
nação. Unesp, Capes, CNPq, as universidades 
públicas em geral, estão prestando um desser-
viço ao país. Porém, obviamente, é necessário 
ter coragem para acabar com ele. É preciso 
ter coragem para, mais do que dizer que o rei 
está nu, destroná-lo. O que eu acredito é que 
a Unesp tem condições de fazê-lo. A Unesp é 
maior do que isso que aí está. A Unesp tem 
condições de se impor e – ao invés de ser co-
nivente com esse modelo e, igualmente, ba-
sear seus critérios de excelência em parâme-
tros quantitativos – criar uma política própria 
que extermine de dentro da Universidade o 
fatiamento, a “reprodução do mesmo”, a “ciên-
cia” do comodismo, a coautoria de fachada, a 
fraude, a irresponsabilidade com o patrimônio 
público etc. A saber, sem ingenuidade, que 
isso é um processo de longo prazo, porque 
demanda, entre outras coisas, uma profunda 
mudança na formação dos pesquisadores. E, 
obviamente, é preciso criatividade, o que, a 
nós cientistas, não deveria faltar. É necessária 
uma mudança de paradigmas. Estabeleçam- 
-se critérios que garantam o desenvolvimento 
de uma ciência da alta qualidade. Privilegie-
-se o reconhecimento individual baseado em 
critérios que levem em consideração a influ-
ência dos resultados no desenvolvimento da 
ciência brasileira, em particular, e na global, 
em geral. É necessário que se corra o risco 
de ser reconhecido pela qualidade da ciência 
que se produz e não pelo lixo que se acumu-
la. Mais cedo ou mais tarde esse modelo que 
aí está irá reconhecer que está errado. Seria 
bom que não fosse tarde demais. ©
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Homenagem

A Arte dA trAnsformAção

Dia dos Químicos
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t oda matéria encontrada no universo é 
composta pelos elementos químicos que 

compõem a tabela periódica dos elementos, e 
esta fantástica compilação de átomos e molé-
culas é responsável por todas as substâncias 
encontradas na Terra, desde as mais simples 
e vitais como oxigênio, água e amônia, até as 
estruturas moleculares de enorme complexi-
dade, como o DNA. Indiscutivelmente, sen-
do a Química é a ciência da vida na Terra, o 
estudo das propriedades da matéria e suas 

transformações é de primordial importância 
para o desenvolvimento humano e para o seu 
bem-estar atual e futuro.

Mais de 3,5 bilhões de anos de evolução 
químico-biológica podem ser traduzidos pela 
formação de milhares de substâncias simples 
e complexas que compõem a vida na Terra. 
Tais substâncias, conhecidas como metabólitos 
primários e secundários, são fonte inesgotável 
de inspiração acadêmica e tecnológica para 
a criação humana. Os metabólitos secundá-

rios, ou produtos naturais, se destacam pela 
incomensurável contribuição que têm dado 
aos avanços da síntese orgânica moderna e 
da química medicinal, cujas infinitas apli-
cações marcaram definitivamente a história 
do homem no planeta, com destaque para os 
medicamentos, defensivos agrícolas, fontes 
renováveis de energia, materiais de higiene, 
alimentos, cosméticos, entre outros.

O acesso a inúmeras informações genéti-
cas, bem como o acelerado desenvolvimento 
dos estudos “-oma” (Genoma, Transcriptoma, 
Proteoma e Metaboloma), além do crescente 
desenvolvimento da engenharia metabólica, 
tornam a química uma área de pesquisa alta-
mente estratégica, apta a responder a inúmeras 
questões sobre o universo micromolecular da 
natureza ainda pouco conhecido, no que se 
refere ao seu funcionamento e interação intra- 
e interespecífica dos organismos que habitam 
os ambientes terrestres, aquáticos e marinhos.

A história da química está repleta de exem-
plos fascinantes de produtos que revoluciona-
ram o mundo e, assim, nada mais justo ter-
mos um dia inteirinho para comemorar; o 
Dia Nacional dos Químicos (18/6). A data 
deve ser destacada não apenas para celebrar a 
importância do trabalho desses profissionais, 
mas especialmente para mostrar ao público a 

não Há pAís que ConsigA responder Aos desAfios 
do desenvolvimento sem umA indústriA químiCA 

que exiBA efiCiênCiA nos setores essenCiAis 
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Homenagem
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relevância da Química como base para o de-
senvolvimento tecnológico sustentável, neste 
momento da vida da sociedade brasileira. Nas 
últimas décadas, o país conseguiu aumentar 
em grande escala o número de profissionais 
formados em cursos superiores e técnicos de 
química. Essa conquista, em que pesem as 
lacunas ainda existentes, foi um componente 
importante no processo de crescimento que 
levou o Brasil a se situar entre as dez primeiras 
economias do mundo. Não há país que consi-
ga responder aos desafios do desenvolvimento 
sem uma indústria química que exiba eficiência 
nos setores essenciais do Brasil atual – petró-
leo, energia, agricultura, pecuária, fármacos, 
agroquímicos, novos materiais.

Para os mais jovens vale lembrar, entretan-
to, que essa trajetória foi repleta de obstáculos. 
Indústria e academia conviveram, ao longo de 
muitos anos, com sucessivas crises. Com falta 
de capital e tecnologias de vanguarda para o 
desenvolvimento empresarial, com recessão, 
com falta de recursos para as universidades 
e com momentos de amargo pessimismo. No 
caso da pesquisa científica, chega a ser sur-
preendente que o país tenha conseguido, em 
alguns campos, dar saltos tão significativos 
em quantidade e qualidade da produção. Esta 
é uma constatação que pode ser confirmada 

pelo número de pesquisadores de renomados 
centros internacionais interessados em realizar 
pesquisas em conjunto com brasileiros.

Avanços que agora parecem “naturais” fo-
ram fruto do esforço de pessoas persistentes 
e comprometidas com a visão de que ciência, 
tecnologia e inovação não são um custo para a 
sociedade e sim um componente insubstituível 
para gerar riquezas no século XXI. Nas crises, 
uma solução, e não um problema. Visão que, 
no caso do Brasil, convive com a exasperante 
lentidão das mudanças, este ano agravada por 
uma crise institucional, política e financeira 
preocupantes. O país levou mais de dez anos 
para mudar uma lei restritiva à pesquisa de 
sua biodiversidade, causando um atraso tec-
nológico substancial de um setor econômico 
mundialmente rentável, num país que abriga 
uma das maiores biodiversidades do mundo, 
detentor de uma riqueza molecular imensurável!

Hoje, os jovens químicos que estão nos ban-
cos das universidades e dos cursos técnicos, 
ao celebrar o seu dia, como cidadãos exerçam 
com excelência, responsabilidade, senso e sen-
sibilidade a profissão de químicos pesquisa-
dores, professores, gestores, tão edificante e 
essencial para mudar o cenário econômico e 
social de nosso país. Saudações especiais aos 
jovens químicos. 
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Agricultura

de 3.000 a 3.200 kg/ha há aproximadamen-
te 10 anos. Está estagnada. Por outro lado, 
os ganhos em produtividade foram engolidos 
pelos altos custos logísticos, tributários e tra-
balhistas. Enquanto isso, com as obras públi-
cas emPACadas, tome conversa eleitoreira.

O ciclo de alta, mais a evolução da tecnolo-
gia e da gestão agrícola, permitiram à agricul-
tura brasileira viver um ciclo virtuoso, onde o 
crescimento econômico foi acompanhado da 
melhoria na sustentabilidade dos sistemas e 
do respeito ambiental. O grande exemplo são 
os sistemas integrados. Entretanto, segundo 
levantamento da Embrapa, boa parte da soja 
brasileira é produzida em áreas marginais para 
a cultura. Também a rotação com pastagem, 
ou florestas, se dá, na maioria das vezes, em 
áreas marginais de cultivo. Isso quer dizer: 
custo alto. Daí muitos agricultores oscilarem 
entre o verde e o vermelho a cada Bom Dia, 
Chicago!

Mas a China não tem conseguido produ-
zir toda soja de que precisa. E vai precisar 
mais. É um indicativo de que, talvez, aquisi-
ções chinesas contenham a queda livre dos 
preços. Os americanos estão de olho nesse 
mercado, e têm mostrado competência em 
negociar suas safras. De qualquer modo, as 
obras necessárias teriam mais um tempo para 
desemPACarem no Brasil, que assim mante-
ria a competitividade. 

B om Dia! Como está Chicago?” Essa tem 
sido a saudação entre sojicultores ulti-

mamente. A cada respiro do clima nos Estados 
Unidos, a cada ajuste na previsão de produção 
de algo próximo de 100 milhões de toneladas 
de soja lá pelas bandas da América do Norte, 
algumas centenas de agricultores brasileiros 
passam do verde para o vermelho. Estaríamos 
iniciando um ciclo de baixos preços de com-
modities? Alguns economistas dizem que sim.

Os preços internacionais dos produtos agrí-
colas obedecem a ciclos, mediados por diversos 
fatores. Após um período de aumento rápido 
de preços, vive-se um período de vacas gordas. 
Mas logo em seguida vem um período de ajus-
tes, quando os preços sobem menos, e depois 
sofrem queda. Muito bem. Alguns economistas 
apontam fortes evidências de que o pico de 
alta teria passado e, agora, enfrentaríamos um 
período de baixa. Até aí, tudo normal. É cícli-
co. O problema é o que aconteceu, ou deixou 
de acontecer, durante a bonança.

O desenvolvimento da agricultura brasileira 
é conhecido e hoje reconhecido. Ganhos em 
eficiência, em tecnologia e em escala com-
pensaram a primeira onda de diminuição de 
preços. Entretanto este elástico está no fim. 
Quase arrebentando. Apesar de ainda haver 
algum aumento na produtividade média da 
soja no Brasil, no Mato Grosso, onde se tem 
as maiores produtividades, ela tem oscilado 
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Serviço social

até sua estrutura moderna atual, como os em-
preendimentos cooperativos, seus ramos de 
atuação e sua representação no mundo. E, de 
forma especial, os princípios cooperativistas 
divulgados pelo modo desenvolvimento eco-
nômico e social. 

A segunda parte do trabalho se propôs a 
dissertar sobre a cultura dita cooperativista e 
a forma de vivenciar tais princípios e a prática 
econômica coletiva. 

A dissertação propõe também uma leitura 
evidenciando as contribuições do cooperati-
vismo para o desenvolvimento de valores co-
mo cidadania, cooperação e educação para as 
famílias e a sociedade. Por fim, aponta as di-
mensões do trabalho profissional do Assistente 
Social, a materialização do referencial teórico 
no exercício profissional e a árdua tarefa de 
construir a identidade profissional buscando 
superar as adversidades no trabalho com as 
famílias e a cooperativa. 

Os temas abordados no texto são elemen-
tos fundantes do mundo do trabalho: a famí-
lia como produtora e reprodutora da vida e do 
trabalho e o cooperativismo como modo de 
trabalho coletivo. 

C ristiane Olegário Barbosa apresenta, 
na Unesp de Franca, a dissertação de 

mestrado Família e Cooperativismo: O Ethos 
cooperativista na região de Franca/SP.

O presente trabalho apresenta a pesquisa de-
senvolvida que buscou conhecer o impacto do 
cooperativismo no cotidiano das famílias mem-
bros de uma cooperativa na região de Franca, 
com a intencionalidade de identificar a força 
do cooperativismo como uma forma de desen-
volvimento econômico e social e de saber se os 
sujeitos membros da cooperativa têm ciência e 
entendimento sobre a proposta cooperativista. 

A primeira parte do texto aborda o históri-
co do Cooperativismo na região de Franca/SP 
através da história da Cooperativa de Cafeicul-
tores e Agropecuaristas, universo da pesquisa, 
e do seu produto, o café, fruto do trabalho dos 
mais de dois mil cooperados da instituição. O 
trabalho traz uma discussão sobre as famílias 
e o trabalho na sociabilidade capitalista, apre-
sentando o núcleo familiar como elemento fun-
dante desta sociedade e partícipe importante 
das relações de produção no cotidiano social. 

A historicidade cooperativista foi descrita 
desde o início em Rochdale, na Inglaterra, 
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Crise hídrica

Alternativas para 
aumentar o volume de 
água em reservatórios
Para satisfazer 
a forma mais 
desejável de 
armazenamento, 
devem-se 
ProPorCionar 
Condições 
favoráveis 
Para a 
infiltração

o cenário de escassez hídrica é muito 
oportuno para se identificar alternativas 

capazes de aumentar a disponibilidade desse 
recurso natural insubstituível, procurando 
reduzir os reconhecidos efeitos adversos em 
situações recorrentes.

A água proveniente das chuvas pode ser 
armazenada em reservatórios superficiais ou 
subterrâneos. Sem dúvida, os aquíferos freá-
ticos e artesianos constituem a forma mais 
desejável de armazenamento, pela melhor qua-
lidade da água e nenhuma evaporação. Para 
tanto, a água precipitada deve se infiltrar no 
solo. A quantidade não infiltrada acaba esco-
ando sobre a superfície, acumulando-se até 
os limites impostos nos reservatórios naturais 
ou desenvolvidos, ou então, integrando-se aos 
córregos e rios.

Para satisfazer a forma mais desejável de 
armazenamento, devem-se proporcionar con-
dições favoráveis para a infiltração, as quais, 
infelizmente, tornam-se impraticáveis na maio-
ria dos ambientes urbanos, quase sempre im-
permeabilizados.  Portanto, resta a alternativa 
de desenvolver essas condições em ambientes 
naturais.

Evitar ou controlar o escoamento da água 
proveniente das chuvas é um princípio básico 
na conservação do solo e da água. Para tanto, 
recomenda-se, primeiramente, dissipar a ener-
gia cinética associada à precipitação das gotas, 
para evitar a desagregação e o arrastamento 
das partículas superficiais do solo, com uma 
densa cobertura vegetal. Existem evidências 
revelando que as vegetações rasteiras, densa-
mente distribuídas na superfície, desempenham 
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Crise hídrica

mais efetivamente essa função que as vegeta-
ções arbustivas ou arbóreas, mais espaçadas.

Atingindo a superfície, a água pode se infil-
trar, desde que a intensidade de precipitação 
não exceda a capacidade do solo absorver água. 
A quantidade infiltrada que permanece retida 
na camada superficial torna-se disponível para 
a transpiração dos vegetais. Excedendo, porém, 
a profundidade das raízes, incorpora-se à su-
perfície freática, onde ocorre o armazenamento 
e um lento escoamento subterrâneo em dire-
ção às nascentes, abastecendo continuamente 
os reservatórios superficiais e cursos d’água, 
mesmo durante longos períodos de estiagem.

A reconstituição da “mata ciliar” no entorno 
de reservatórios e cursos d’água pode enfrentar 
algumas dificuldades operacionais. Em geral, 
a designação “mata” envolve a predominância 
de árvores e, contrariando a crença generali-
zada, não está comprovada a necessidade da 
introdução de espécies arbóreas, muitas vezes 
pouco adaptadas às condições das áreas de 
preservação. Talvez a reconstituição da vege-
tação natural, adaptada, já existente naquele 
habitat, fosse suficiente para promover o au-

mento desejável na infiltração e a redução dos 
processos erosivos responsáveis pelo assorea-
mento. Bastaria apenas impedir a degradação 
dessas áreas de preservação para permitir sua 
recuperação espontânea.

Além disso, as espécies arbóreas conseguem 
manter a transpiração por maiores períodos 
que as espécies rasteiras, em função da maior 
extensão de suas raízes. Basta comparar o as-
pecto dessas árvores com a vegetação rasteira 
durante a estação seca. Raízes profundas são 
capazes de extrair água a maiores profundi-
dades, contribuindo para o rebaixamento da 
superfície freática. Ao contrário, a vegetação 
de baixo porte interrompe o seu ciclo vegeta-
tivo quando a umidade é reduzida na camada 
superficial do solo, preservando, assim, a água 
existente no subsolo. 
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Imigração

PesquIsadora do Programa san TIago danTas 
dIsCuTe, em doIs TexTos, FIns PoLíTICos e ações que 
desresPeITam os dIreITos humanos

Desafios do ir e vir

desConsTrução da  
‘ILegaLIdade’ do ImIgranTe

d eterminadas expressões merecem ser 
revistas e problematizadas, especial-

mente quando o significado é utilizado para 
fins políticos ou em justificativa de ações que 
desrespeitam direitos humanos. É o caso do 
que se convencionou chamar de “imigrante 
ilegal” ou “clandestino”.

Observemos o seguinte caso: quando um 
estrangeiro entra em um determinado país 
sem a documentação correta ou quando ul-
trapassa o período determinado em seu visto, 
ele é enquadrado na categoria de irregular. É 
recorrente, todavia, a utilização da nomencla-
tura citada anteriormente, que remete a uma 
ideia de ilegalidade, de posição ameaçadora 
da lei e da ordem, em que o imigrante indo-
cumentado passa a representar uma afronta 
ao Estado por ter desrespeitado sua decisão 
soberana de decidir quem pode e quem não 
pode entrar em seu território.

Nesse sentido, a partir de uma assimilação 

entre ilegalidade e ameaça, o imigrante passa 
a ser tratado como um criminoso. A infração 
que deveria estar inserida no âmbito admi-
nistrativo é tratada, de forma cada vez mais 
recorrente, como penal. Essa criminalização, 
muitas vezes, leva a um perigoso limbo político 
que pode sujeitar o imigrante a um processo 
de exclusão e até mesmo de desumanização, 
inserindo-o em uma situação de enorme vul-
nerabilidade e de violação de direitos, quais 
sejam o impedimento de solicitar refúgio, o 
aprisionamento arbitrário e a ausência de um 
devido processo legal.

Em diversas partes do mundo – Itália, Espa-
nha, Inglaterra, Austrália, por exemplo – essa 
situação tem se repetido, o que ensejou a criação 
de uma denominação específica: “crimigração”. 
É parte desse processo o encarceramento dos 
imigrantes em centros de detenção gerenciados 
por empresas terceirizadas, em que o estado 
de exceção e a violação de direitos prevalecem. 
No entanto, não se questiona como se constrói 
essa categoria de irregularidade e consequen-
temente “ilegalidade”.
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É problemático tratar a imigração indocu-
mentada como uma opção livre e espontânea 
do imigrante. Apesar de ocorrer, muitas vezes, 
conscientemente, a opção por um deslocamento 
de maneira irregular significa tornar-se mais 
vulnerável, sujeito a violações e sem poder soli-
citar ajuda ao Estado onde se encontra. Nesse 
caso, há diversos fatores que influenciam no 
aumento desse tipo de imigração, que por vezes 
conta com a forte atuação de grupos crimino-
sos – como coiotes e traficantes de pessoas –, 
e o principal deles é a dificuldade de se conse-
guir migrar por vias legais, em razão de vários 
obstáculos que são impostos a estas pessoas. 

Tampouco é questionado o quanto esse dis-
curso é utilizado como plataforma política. Já 
diria o sociólogo Zygmunt Bauman: “Se não 
houvesse imigrantes batendo às portas, eles 
teriam de ser inventados, uma vez que ‘eles 
fornecem aos governos um outro desviante 
ideal, um alvo muito bem-vindo para ‘temas de 
campanha selecionados com esmero’”.

É necessário relembrar que nas eleições de 
2013, o presidente eleito da Austrália tinha como 
proposta impedir que os barcos provenientes da 
Indonésia, repletos de imigrantes econômicos 
e de pessoas em situação de refúgio do Iraque 
e Afeganistão, chegassem à costa australiana. 
Os que não tivessem permissão de retornar 

a seus países de origem, seriam alocados em 
centros de detenção nas ilhas Nauru e Papua 
Nova Guiné. Na mesma linha, o embaixador 
italiano na Polônia, Alessandro de Pedys, afir-
mou que muitos imigrantes que chegam à Itá-
lia representam uma ameaça à segurança da 
Europa, em termos de terrorismo, infiltração 
criminosa e peso para a economia.

Vítimas de conflitos violentos, de perse-
guição, seres humanos em busca de paz e de 
sobrevivência. Nos esquecemos que as causas 

em dIversos Países,Como na ITáLIa, mIgrar 
IrreguLarmenTe Tornou-se InFração  

PenaL, PuníveL Com deTenção

de muitos desses deslocamentos têm raízes 
históricas no período colonial e na exploração 
das potências sobre seus recursos. Quantos 
fluxos de imigrantes foram influenciados pe-
lo jogo no tabuleiro internacional que decide, 
de acordo com interesses de alguns, onde e 
quando intervir ou não? 

Que ameaça eles representam, afinal? A de 
mostrar aos detentores do poder que suas ações 
e omissões ocasionaram consequências. E que 
os “refugos” humanos, antes aprisionados nos 
países pobres, alcançaram suas fortalezas e al-
mejam usufruir do estado de bem-estar social 
financiado, muitas vezes, com a riqueza e com 
o sangue de seus conterrâneos.

Lidar com os fluxos migratórios por uma 
perspectiva de segurança é desleal. É querer 
deturpar a história em uma tentativa pérfida 
de transformar vítimas em algozes.

admInIsTração de FLuxos 
mIgraTórIos

a chegada de milhares de imigrantes à 
costa italiana nas últimas semanas traz 

à tona uma realidade que precisa ser refletida 
e debatida. Há anos esse fluxo de imigrantes, 
que utilizam o Mediterrâneo como meio de 
chegada, vem ocorrendo. Especialmente depois 
que a União Europeia, a partir do Acordo de 
Schengen (em vigor desde 1995) – que permite 
o livre trânsito entre os países signatários –, 
resolveu que para garantir a segurança na livre 
circulação interna era necessário fortalecer as 
fronteiras externas. Dessa forma, entrar de 
maneira regular e convencional em qualquer 
membro do bloco europeu tornou-se mais di-
fícil, sobretudo quando o país de origem desse 
imigrante é menos desenvolvido.

Dessa forma, imigrantes econômicos, pro-
venientes das antigas colônias, buscando me-
lhores condições de vida, nessas que já foram 
suas grandes metrópoles exploradoras, não 
encontram um caminho fácil de travessia. Nas 
mesmas condições, vítimas de regimes opresso-
res, de conflitos violentos, pessoas em situação 
de refúgio, vítimas de perseguição, que correm 

Imigração
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risco de morte em seus países também não 
encontram na União Europeia o necessitado 
e almejado refúgio. Na realidade, encontram o 
descaso, como a substituição de uma operação 
de salvamento mais ampla (Mare Nostrum) por 
outra (Triton) com um orçamento três vezes 
menor e com restrita área de atuação; encon-
tram a acolhida em centros de detenção, como 
criminosos, onde direitos humanos muitas ve-
zes não se aplicam a imigrantes. Destaca-se, 
todavia, que entre os princípios fundadores do 
bloco europeu encontram-se, além da defesa da 
democracia e do estado de direito, a promoção 
e a proteção dos direitos humanos.

A práxis contradiz a teoria. A opção pela 
restrição migratória e, em muitos casos, pelo 
tratamento do imigrante irregular como ame-
aça levou a política europeia a tornar uma 
questão social e histórica como um proble-
ma da esfera criminal e de segurança. Em 
diversos países, como na Itália, migrar irre-
gularmente tornou-se infração penal, punível 
com detenção, e, além disso, certos grupos 
de imigrantes são vistos como uma ameaça 
ao estado de bem-estar social, a uma supos-
ta homogeneidade cultural e à estabilidade 
sociopolítica dos países. Nesse sentido, essa 
percepção legitima medidas violentas e que 
violam direitos humanos e normas do Direito 
Internacional dos Refugiados, como a práti-

ca de refoulement – quando o solicitante de 
refúgio ou refugiado é devolvido ao seu país 
de origem, onde pode estar sujeito a perigo e 
perseguição. Essa abordagem só incentiva a 
atividade dos traficantes de pessoas, que se 
aproveitam dessas restrições para lucrar com 
suas rotas.

Essa opção política do bloco europeu não é 
pela busca de soluções concretas, mas sim de 
paliativas. O retorno forçado de milhares que 
arriscaram suas vidas e que gastaram todas as 
suas economias nessa jornada não vai impedir 
que outros venham ou que esses mesmos re-
tornem. É preciso desconstruir essa ilusão de 
que a imigração vai cessar com a adoção de 
medidas restritivas e draconianas. Enquanto 
perdurarem as causas do deslocamento – quer 
sejam originárias dos países de origem; quer 
sejam da demanda pela mão de obra desses 
imigrantes nos países de destino – o deslo-
camento humano pela busca de direitos per-
manecerá. Deste modo, é preciso lidar com a 
realidade de forma efetiva, ao invés de lutar 
contra os fluxos, aprender a administrá-los. 

LIdar Com os FLuxos mIgraTórIos Por uma
PersPeCTIva de segurança é desLeaL. é querer
deTurPar a hIsTórIa em uma TenTaTIva PérFIda
de TransFormar víTImas em aLgozes
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R ecentemente foi lançado um novo filme 
de ficção: Chappie (direção de Neill 

Blomkamp). Basicamente, o filme problematiza 
a inteligência artificial, isto é, a consciência 
sintética e a relação homem-máquina. Esse as-
sunto não é novo no mercado cinematográfico, 
talvez os exemplos mais emblemáticos sejam: 
o do computador Hall 9000 (2001 – Uma 
Odisseia no Espaço); o contagiante e aclamado 
Wall-E; o violento Robocop; a ficção Inteligên-
cia Artificial; e o belo e triste filme Ela, que 
tematiza a relação entre o homem contempo-
râneo e a tecnologia. Mais remotamente temos 
Blade Runner e a franquia X-Men (apesar de as 
personagens não serem androides, evidencia a 
nossa dificuldade em lidar com seres dotados 
de poderes sobre-humanos).

Os humanOs 
sãO Os 
seRes mais 
impRevisíveis 
dO planeta

Inteligência  
artificial, educação  
e psicologia
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Quanto à história, num futuro não muito 
distante, a África do Sul está assolada pela 
violência. Diante disso, os policiais de carne e 
ossos são substituídos por androides. Aconte-
ce que um funcionário rival, aliado ao desejo 
de possuir o que o outro tem, acaba por de-
senvolver uma máquina mais mortal. O pro-
blema é que – alheio a essa intenção – outro 
cientista cria o robô Chappie, que pensa por 
si mesmo e segue como parâmetro o respei-
to aos princípios robóticos escritos por Isaac 
Asimov (1020-1992) sobre a não agressão aos 
seres humanos; aspecto que foi tematizado em 
o Homem Bicentenário e Eu, Robô (neste, o 
computador central chega à conclusão de que 
o homem é o maior perigo a tais leis).

Do ponto de vista das concepções acerca dos 
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fatores que determinam as condutas humanas, 
o roteirista Sharlto Copley problematiza a in-
fluência do meio na formação da personalidade 
de Chappie. Como ele foi sequestrado por cri-
minosos, acabou sendo, também, educado para 
ser um “gângster-rapper”, assumindo o mesmo 
modo de falar e de agir da quadrilha. O resul-
tado é um robô inocente, violento, engraçado 
e existencialista, capaz de escrever poemas e 
pintar quadros; qualidades que o fazem ser 
adorado pelos que assistiram à película.

Acredito que isso ocorra porque eles (os an-
droides) funcionam como um retrato do que de-
sejamos ser. Queremos ser inocentes, violentos 
(quando necessário), engraçados e existencia-
listas. Estas duas últimas “qualidades”, lembro 
ao leitor, estão fora de moda: uma, por causa 

COnfiRa a lista de filmes

2001 – Uma Odisseia no Espaço 
(1968 – Dirigido por: stanley Kubrick)

X-Men – O Confronto Final 
(2006 – Dirigido por: Brett Ratner)

Eu, Robô
(2004– Dirigido por: alex proyas)

RoboCop – O 
Policial do Futuro 
(1987 – Dirigido por: 
paul Verhoeven)

O Sexto Dia 
(2001 – Dirigido por: 
Roger spottiswoode)

WALL-E 
(2008 – 
Dirigido por:   
andrew 
stanton)

A.I. – Inteligência 
Artificial
(2001 – Dirigido por: 
steven spielberg)

O Homem 
Bicentenário 
(2000 – Dirigido por: 
Chris Columbus)
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da ditadura do politicamente correto; a outra, 
porque estamos a viver a cultura do tédio, da 
falta de sentido. Além disso, há a apologia fei-
ta aos heróis. Invejamo-los, pois gostaríamos 
de ser verdadeiros super-homens. Há, ainda, 
o convite que tais filmes nos fazem acerca da 
reflexão sobre o futuro.

Não se pode desprezar, também, que androi-
des, como Chappie – apesar de serem diferentes 
de nós em vários aspectos –, não apresentam 
variedades que incomodam a nossa boa e hi-
pócrita moral. Eles não são gays, afrodescen-
dentes, muçulmanos, cristãos, não distinguem 
as pessoas com base em critérios como beleza, 
prestígio financeiro e social.

Acontece que se por um lado os adoramos, 
por outro, nutrimos receio e medo. Por quê? 
Porque é natural o medo do novo. Porque tais 
robôs indiciam a nossa superação como seres 
que estão no topo da cadeia evolucionista. Os 
androides, de forma nua e crua, nos informam 
a respeito da decretação da nossa própria ex-
tinção e, indiretamente, da extinção de Deus 
(considerando que todos nós fomos feitos se-
gundo a sua imagem).

A esse respeito, os filmes da série X-Men são 
exemplares. Não lidamos bem com o diferente, 
sobretudo quando ele parece nos superar. Veja o 
caso da velocista indiana Dutee Chand, que foi 
proibida de competir pela Federação Internacio-
nal de Atletismo com a justificativa de que seu 
corpo produz mais hormônios masculinos do 
que o limite estabelecido. Temos, igualmente, 
o caso do velocista amputado Oscar Pistorius 
cuja participação em competições, ao lado dos 
julgados normais, foi vista com desconfiança. 
Basearam-se no fato de que a prótese lhe daria 
vantagem (a propósito: veja como o problema 
do preconceito em relação aos deficientes evi-
dencia o medo que temos deles).

Soma-se o fato de que, com tais seres, re-
solvemos o problema da explicação da alma e 
da vida, tornando caduca a pergunta “De onde 
viemos e para onde vamos?”.

Ainda mais: como escreveu Stendhal, busca-
mos o diferente para transformá-lo num igual 
e, quando isso não ocorre, ou seja, quando o 

Os robôs não 
envelhecem. Eles 

podem até ser 
superados por 

máquinas mais 
eficientes, mas – de

qualquer forma – 
concretizam o nosso 
sonho da beleza e da 

juventude eternas
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diferente – ao se relacionar conosco – chega 
a nos superar, inventamos várias explicações 
para que ele seja exterminado. Entre elas, ar-
gumentamos que tais seres são passíveis de 
descontrole, a ponto de nos destruírem. O 
problema é que nós próprios somos os seres 
mais imprevisíveis da Terra.

Tampouco se sustenta o argumento de que 
eles são feitos de metal. Nós, de carne e ossos, 
cada vez mais temos buscado nos relacionar com 
máquinas, a ponto de estarmos substituindo 
as relações amorosas e sexuais genuínas pelas 
virtuais. Veja o caso de adolescentes japoneses 

– os okatu – que preferem a literatura mangá e 
os computadores ao “sexo real”. Sequer precisa-
mos ir para o outro lado do mundo para notar 
que também já fizemos essa opção. Basta que 
reflitamos sobre a possibilidade de vivermos 
sem o computador pessoal. As películas De-
molition Man e O sexto dia parecem anunciar 
como se darão as relações afetivas sexuais em 
um futuro não muito distante (se é que isso já 
não está ocorrendo).

O medo também decorre da diminuição de 
nossa autoestima (já em frangalhos). Os robôs 
não envelhecem. Eles podem até ser supera-
dos por máquinas mais eficientes, mas – de 
qualquer forma – concretizam o nosso sonho 
da beleza e da juventude eternas.

Acontece que tais críticos parecem esquecer- 
-se do quanto já estamos integrados às máqui-
nas. Além da nossa dependência aos notebooks 
e celulares, usamos óculos e implantamos peças 
de metal em nossos corpos (as quais têm fun-
cionado até melhor do que as naturais). Quem 
sabe, não precisamos de uma delas, só que fixa-
da em nossos cérebros. Talvez, assim, passemos 
a gostar de gente a ponto de não mais usá-la 
como meio para satisfazer nossas vontades. 

Nelson Pedro-Silva 
é professor doutor 
de Psicologia da 
Faculdade de Ciências 
e Letras da Unesp 
de Assis e autor de 
Indisciplina e Bullying; 
e Ética, Indisciplina & 
Violência nas Escolas 
(ambos publicados pela 
Editora Vozes).

Este artigo 
foi publicado 
originalmente no 
Estadão Noite de 
1 de junho de 2015.

Os andROides, de fORma nua e CRua,  
nOs infORmam a RespeitO da deCRetaçãO  
da nOssa pRópRia extinçãO e,  
indiRetamente, da extinçãO de deus 
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Colmeia  
(Alumina Porosa)
Esta imagem foi a 
segunda colocada no 
concurso Nanoart21 
em Nova York

livRo PRoPicia 
conheciMento 
do PRoceSSo 
hiStóRico 
bRaSileiRo PoR 
uM enfoque 
SocioPolítico

Sete ensaios  
sobre o brasil

o livro Política, relações sociais e cidada-
nia, publicação conjunta da Fundação 

Astrojildo Pereira, Fundazione Istituto Gramsci 
e editora Contraponto, desenvolvido a partir 
da tese de livre-docência de José Antonio Se-
gatto, constitui-se de sete ensaios que agem 
no intuito de fornecer-nos um conhecimento 
do processo histórico brasileiro a partir do 
enfoque sociopolítico desenvolvido ao longo 
de anos de atividade de pesquisa e docência 
do autor, professor titular da Faculdade de 
Ciências e Letras da Unesp de Araraquara.

Longe de constituírem-se como textos di-
fusos, os ensaios possuem um mesmo ques-
tionamento de fundo: como compreender as 
relações sociais e políticas a partir de uma 
perspectiva genuinamente emancipadora, para 
além da formalidade e banalidade que muitas 
vezes importantes conceitos como cidadania ou 
democracia ocupam nos debates, acadêmicos 
ou não, em nossa sociedade tardo-capitalista? 

Como na maioria dos casos, não existem res-
postas ou soluções máximas para a grande 
questão que ocupa parte privilegiada da obra 
de importantes intelectuais há, pelo menos, 
dois séculos; porém, ao leitor mais cuidado-
so, não passarão despercebidas algumas ricas 
indicações no âmbito dessa problemática te-
órica e prática.

Duas das referências teóricas que orientam 
as indagações de Segatto se apresentam antes 
mesmo do início do livro, estampadas na du-
pla epígrafe: trata-se de dois importantes no-
mes da teoria política (em distinção à ciência 
política estadunidense, com características 
que a distanciam da reflexão política desen-
volvida a partir de Aristóteles, passando por 
Maquiavel, Rousseau, entre outros), o italiano 
Antonio Gramsci e o brasileiro Carlos Nelson 
Coutinho. Ambos notadamente enraizados 
na tradição teórica inaugurada pelos pensa-
dores alemães Karl Marx e Friedrich Engels, 
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o novo livRo de SeGatto veM coMo uMa 
eSPÉcie de leMbRete de que oS GRandeS 
queStionaMentoS nÃo deiXaRaM de eXiStiR 

a reflexão teórica – tanto para o autor do vo-
lume a que nos propomos resenhar, quanto 
para suas referências centrais – vai além de 
sua vocação meramente escolástica, visando 
fornecer um entendimento transformador da 
realidade social.

Os três primeiros ensaios, notadamente 
“Cidadania e Democracia em Perspectiva His-
tórica”, “Cidadania e Política” e “Cidadania de 
Ficção”, ainda que por diferentes abordagens, 
configuram um esforço de ir além da já referi-
da dessubstancialização do conceito de cida-
dania, lançando novas perspectivas para uma 
reflexão emancipatória a partir do imperativo 
de universalização da apropriação dos bens 
sociais pela população. Naturalmente, não 
se trata de tarefa simples, o que não deixa de 
ser apontado pelo autor. Ao longo do proces-
so histórico de constituição de nossa nação, 
o direito ao acesso a elementos mais básicos 
de cidadania foi cerceado pela generalização 
de práticas coronelistas, de corte clientelista e 
patrimonialista – práticas que, com o advento 
da modernização da sociedade, com o início da 

República, da industrialização, ao contrário de 
extinguir-se, reinventam-se (em alguns casos, 
inclusive, mantendo-se assustadoramente pró-
ximas de suas configurações originais, como 
as diversas denúncias de trabalho escravo por 
parte de pessoas com amplo prestígio nos altos 
círculos sociais o atestam). Como o próprio 
autor pontua, de forma esclarecedora, em tex-

to publicado no Estadão (SEGATTO, 2015b), 
o patrimonialismo nada mais é que “[…] um 
prolongamento do patriarcalismo no Estado, 
daí derivando o desapreço pela impessoali-
dade na gestão da coisa pública”. Um lugar 
privilegiado para observarmos o autoritarismo 
recorrente no processo histórico brasileiro é 
a obra de escritores como Machado de Assis, 
Lima Barreto, Graciliano Ramos, Mário de 
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DESENHO MODULAR DA BANDEIRA NACIONAL
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Distrito Federal
σ Polaris australis (5)

Oitante

Sociologia

Andrade etc., como o instigante ensaio “Ci-
dadania de ficção” o atesta.

O quarto ensaio, “Estado, Trabalhadores 
e Direitos Sociais”, por sua vez, apresenta-se 

como o mais deslocado do volume – o que não 
significa dizer o menos relevante, talvez até o 
contrário –, já que os três últimos, que preten-
demos tratar na sequência, possuem temática 
em comum. No referido ensaio, o autor dis-
cute o “novo sindicalismo” que, ao contrário 

do que muitos defendem (ou defendiam), já 
manifestava desde sua origem sérias limitações 
em suas análises e propostas, descambando 
para um espontaneísmo de corte corporativista, 
numa palavra, já possuía uma orientação teó-
rica e prática para o que se solidificaria como 
uma espécie de “sindicalismo de resultados”. 
Como a questão em torno da promiscuidade 
da relação entre Estado e sindicatos o atesta. 
Fortemente combatida pela CUT e pelo PT, 
ao chegar ao poder, numa espécie de redenção 
e reabilitação do “Estado varguista”, passam 
a adotar essas mesmas ideias e práticas que 
antes combatiam. Segundo Segatto (2015a, 
p. 161), as centrais sindicais “[…] tornadas 
correias de transmissão do ‘Estado lulista’ e 
indistintas entre si – doravante legitimadas 
pela CLT – passaram a confraternizar-se en-

PARA ALÉM DO MITO DO “CAVALEIRO
DA ESPERANÇA”, SURGIDO NO ÂMBITO DO
“TENENTISMO”, PRESTES NOS É APRESENTADO 
COMO UM POLÍTICO REPLETO DE DUBIEDADES

Rio de Janeiro
β Mimosa (2) 

Amapá
β Mirzam (2)

Tocantins
ε Adhara (3)

Goiás
α Canopus (1) [Quilha]

Espírito Santo
ε Intrometida (4)

Minas Gerais
δ Pálida (3)

Bahia
γ Gacrux (2)

Mato Grosso
α Sírio (1)

Pará
α Spica (1) [Virgem]

Mato Grosso do Sul
α Aphard (2) [Hidra Fêmea]

Amazonas
α Prócion (1) [Cão Menor]

São Paulo
α Acrux (1)

Roraima
δ Wezen (2)

Rondônia
γ Muliphen (4)
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Obs.: Os números entre parênteses 
indicam a grandeza das estrelas.

Acre
γ Dhanab al Shuja (3) [Hidra Fêmea]

Triân
g

u
lo

 
A

u
stral

tre si no Ministério do Trabalho […]”, local 
privilegiado onde passaria a ocorrer a repar-
tição de poderes e verbas.

Como mencionado anteriormente, os últi-
mos três ensaios do volume apresentam gran-
de proximidade, pois tratam do movimento 
comunista no Brasil, de sua gênese aos seus 
desdobramentos. Quanto à fundação da Se-
ção Brasileira da Internacional Comunista, 
na forma do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), em congresso realizado no Rio de 
Janeiro em 25 de março de 1922, em caráter 
de urgência em função dos desdobramentos 
da Revolução de Outubro, o autor não deixa 
de indicar o caráter problemático, em decor-
rência da orientação oficial do marxismo-
-leninismo e da composição majoritaria-
mente anarquista de seus quadros (que se 

pense em Astrojildo 
Pereira).

Quanto à estratégia pa-
ra a realização da revolução 
socialista no país, são hoje am-
plamente conhecidos e discuti-
dos os equívocos da estratégia 
adotada que, visando aplicar as 
diretivas da III Internacional, 
determinava, para os casos das 
ex-colônias, a necessidade de 
uma transição para a “fase” ca-
pitalista, antes da possibilidade 
de criação das condições para 
uma transição genuinamente 
socialista. Por consequência, 
para esse intento, era man-
datória a realização de uma 

Paraná
γ TriA (3)

Pernambuco
μ Denebakrab (3)

Paraíba
κ Girtab (3)

Santa Catarina
β TriA (3)

Alagoas
θ Sargas (2)

Ceará
ε Wei (2)

Piauí
α Antares (1)

Sergipe
Apollyon (3) ׀

Rio Grande do Norte
λ Shaula (2) 

Maranhão
β Graffias (3)
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ReFeRênCias

seGaTTO, J. a. 
política, relações 
sociais e cidadania. 
Brasília: Fundação 
astrojildo pereira/
Contraponto, 2015.

___. patrimonialismo 
renitente. estadão, 
são paulo, 4 mar. 
2015. Opinião. 
Disponível em: 
<http://opiniao.
estadao.com.
br/noticias/
geral,patrimonialismo-
renitente-
imp-,1643977>. 
acesso em: 
16/6/2015.

aliança com os “setores progressivos” da burgue-
sia nacional. A compreensão da inviabilidade 
dessa estratégia, entretanto, tragicamente, só 
veio de forma tardia. A oxigenação requerida 
só viria no fim dos anos 1950, com a “políti-
ca de frente democrática”, simbolizada pela 
“Declaração de Março de 1958”. No entanto, 
o regime ditatorial do 
pós-1964 mostrou-se 
particularmente cruel 
ao PCB que, diante 
de crescentes cisões, 
teve na queda do “so-
cialismo real” seu gol-
pe de misericórdia e 
muitas daquelas ideias 
não puderam ser colocadas efetivamente em 
prática naquele momento.

Por fim, tratando de Luís Carlos Prestes, 
o autor realiza breve síntese de sua vida polí-
tica, que de certa forma retoma os principais 
momentos, positivos e negativos, do movimen-
to comunista no país. Para além do mito do 
“Cavaleiro da Esperança”, surgido – e, muitas 
vezes, confundindo-se com ele – no âmbito do 
“tenentismo”, Prestes nos é apresentado co-
mo um político repleto de dubiedades. Como 
aponta Segatto (2015a, p. 213), em relação 
à “política de construção da hegemonia por 

meio da democracia”, se, de um lado, Prestes 
discordou de suas posições, o partido buscou 
incorporá-las, ainda que tenha encontrado 
resistências internas. E, como não podia ser 
de outra forma, em 1990, “[…] a morte do 
velho herói coincidiu com a morte do velho 
‘socialismo real’ de modelo stalinista”. A tarefa 

de reconstrução do movimento comunista, a 
partir das novas determinações postas pelo 
complexo e contraditório movimento do real, 
estava (re)posta.

Em tempos de empobrecimento teórico e 
de rechaçamento dos grandes temas, o novo 
livro de Segatto vem como uma espécie de 
lembrete de que os grandes questionamen-
tos não deixaram de existir, somente deixam, 
cada vez mais, de ser discutidos no ambiente 
acadêmico e pela sociedade como um todo. 
É preciso recuperá-los – e o presente livro 
configura importante esforço nesse sentido. 

O livro
Política, Relações 
Sociais e Cidadania
José antônio 
segatto;
editora Contraponto; 
227 páginas; R$ 18

Mais informações
www.
contrapontoeditora.
com.br

ao lonGo do PRoceSSo hiStóRico de conStituiÇÃo 
de noSSa naÇÃo, o diReito ao aceSSo a eleMentoS
MaiS bÁSicoS de cidadania foi ceRceado
Pela GeneRaliZaÇÃo de PRÁticaS coRoneliStaS,
de coRte clienteliSta e PatRiMonialiSta
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Homicídio de 
jovens, negros 
e pobres é 
o principal 
indicador da 
segregação 
racial

Violência engole as 
próximas gerações
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juarez Tadeu de paula Xavier 
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dossiê afrodescendentes

esfinge que devora a vida 
de jovens negros
Juarez Tadeu de Paula Xavier 

e le ceifa a criatividade dos segmentos jo-
vens do país, de forma desenfreada e 

impune. Seu “braço” opera em dois vetores: 
material [síntese das violências] e simbólico 
[segregação das manifestações culturais]. as 
políticas públicas adotadas para conter o seu 
avanço são insuficientes para a reversão do fe-
nômeno, agem como redutores de danos. Nas 
últimas décadas, seu traço estatístico é ascen-
dente, ante a inatividade, inoperância e tole-
rância da ciência, quanto a sua manifestação.

O homicídio de jovens, negros e pobres é 
o principal indicador da segregação racial no 
país, cuja prática se naturalizou na sociedade, 
sem ter merecido um amplo estudo por parte 
da academia (1).

Os estudos promovidos em centros de pes-
quisas avançadas (2) de universidades brasi-
leiras [sem vinculação direta com a temática 
afrodescendente] e por pesquisadoras e pesqui-
sadores negras e negros (3) dão a magnitude do 
problema: o racismo age como força material na 
seleção dos alvos das violências social e policial; 
na letalidade das ações em áreas vulneráveis; 
na ação discricionária e punitiva da Justiça; nos 
mecanismos de ingresso nos sistemas sociais 
[educação e trabalho], e na distribuição seletiva 
dos direitos sociais. em síntese, no extermínio 
da juventude negra e pobre.

esse genocídio é a parte visível das violências 
que atingem a população afrodescendente, con-
gelada no “porão” da sociedade, sem mobilidade 
vertical, e “vítima de um crime perfeito (4)”.

as denúncias das violências são assimétri-
cas. as narrativas das organizações da juven-
tude negra (5) [discurso estético/particular] e 

Diversas entidades 
realizaram a campanha 
Jovem negro Vivo,  
no Complexo da Maré. 
a mobilização chama  
a atenção para  
o alto número de 
assassinatos de jovens 
negros no país
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(acima) Mães e pais 
denunciam à anistia 
internacional uma 
série de crimes de 
assassinato, sequestro 
e desaparecimento 
de jovens negros em 
salvador e outras 
cidades no estado da 
Bahia

(ao lado) Brasília – 
O plano de prevenção 
à Violência contra 
a Juventude negra, 
o Juventude Viva, é 
lançado no Distrito 
Federal (DF) e no 
entorno. O plano é uma 
iniciativa do governo 
federal para reduzir 
a vulnerabilidade de 
jovens aos homicídios. 
na foto, o ministro 
da secretaria-Geral 
da presidência da 
República, Gilberto 
Carvalho
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dossiê afrodescendentes

da “mídia negra” (6) [discurso midiático/sin-
gular] superaram, em quantidade e muitas 
vezes em qualidade, as narrativas científicas 
(7) [discurso científico/universal], produzidas 
em monografias de graduação e dissertações 
e teses de pós-graduação, a despeito dos es-
forços dos núcleos de pesquisa existentes em 
universidades públicas (8).

a ausência de disciplinas sobre a questão 
racial [no ensino], a pequena inserção em pro-
jetos sociais [na extensão], e a falta de linhas 
de financiamento [nas pesquisas] desidratam 
a contribuição da universidade na qualificação 
do debate público e na procura de soluções 
críveis para a superação do fenômeno.

Nesse cenário, as universidades públicas se 
movimentam, frente ao impacto das políticas 
públicas inclusivas: adoção de cotas sociais e 
raciais, organização de projetos pedagógicos 
que atendam às demandas legais, construção 
de coletivos negros e a rearticulação dos núcleos 
de pesquisa sobre a temática racial.

Pesquisadoras e pesquisadores [docentes e 

discentes] da universidade estadual Paulista 
trilham por essa vereda: reorganização do Nú-
cleo Negro da unesp para Pesquisa e exten-
são (Nupe) e da revista Ethnos (9), periódico 
científico vinculado ao núcleo.

O Nupe planeja desenhar espaços favorece-
dores ao debate da questão racial, com foco na 
sociedade, nas culturas brasileiras, na etnicida-
de e na(s) diáspora(s) africana(s), com a troca e 
o debate de ideias em caráter multidisciplinar 
e internacional, e dessa forma contribuir para 
decifrar a esfinge da violência que ainda de-
vora o futuro de jovens pobres e negros, neste 
início da década dos afrodescendentes.

Juarez Tadeu de Paula 
Xavier é professor 
do Departamento 
de Comunicação 
Social da Faculdade 
de Arquitetura, Arte 
e Comunicação da 
Unesp, Câmpus de 
Bauru, e coordenador 
do Núcleo Negro da
Unesp para Pesquisa e 
Extensão (Nupe)

ReFeRênCias
(1) Mapa da Violência/2014 [http://goo.gl/
Xp3pyp – acesso: 5/2/2015].

(2) Núcleo de Estudo da Violência da 
Universidade de São Paulo [http://www.
nevusp.org – acesso: 21/5/2015, às 14h40];  
Laboratório de Análise da Violência da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
[http://www.lav.uerj.br/ – acesso: 19/5/2015, às 
14h59].

(3) Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros [http://goo.gl/14bpFD – acesso: 
14/5/2015].

(4) Professor Doutor Kabengele Munanga 
[http://goo.gl/LQi4Xb – acesso: 20/5/2015].

(5) Pesquisadora Daniela Fernanda Gomes 
da Silva [http://goo.gl/X9Jv9y – acesso: 
20/11/2014, às 8 h].

(6) Geledés – Instituto da Mulher Negra 
[http://goo.gl/iRHzni – acesso: 15/5/2015, às 
13 h].

(7) Geledés – Instituto da Mulher Negra 
[http://goo.gl/ey36FW – acesso: 14/5/2015, às 
9h10].

(8) Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa 
e Extensão – Nupe/Unesp [ http://goo.gl/
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Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o 
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xYBMp0 – acesso 21/5/2015, às 18h59].

(9) Revista Ethnos [http://goo.gl/YXlXkG – 
acesso: 21/5/2015, às 15h55].
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TrajeTória HisTórica  
de gerTrudes maria
SOlaNge rOcha

n a década de 1820, gertrudes Maria, 
“crioula/preta”, com cerca de 30 anos, 

e também uma alforriada/liberta sob condi-
ção, circulava pelas ruas do centro da capital 
paraibana, a então cidade da Parahyba, onde 
desempenhava o ofício de pequena comercian-
te, denominada por seus contemporâneos de 
“negra do tabuleiro” ou quitandeira. entre os 
locais em que ela circulava estava a rua das 
Trincheiras e adjacências (área central da ca-
pital), negociando “com verduras, frutas, e o 
que mais lhe permiti[ss]em suas posses”. (1)

O ofício de gertrudes possibilitava a for-
mação de redes de sociabilidade, com pessoas 
livres, libertas e escravizadas, pobres e ricas. 
Nos anos finais de 1820, ela se beneficiou 
de amizades, sobretudo, com homens, pois 
ela teve de se opor ao “embargo de penhora” 
contra seu senhor (carlos José da costa), ini-

ciado em 1828, que colocou em risco a sua 
liberdade parcial, pois, apesar de ter negociado 
a sua liberdade, comprando por 100 mil réis 
(50% do valor exigido) sua carta de alforria. a 
outra metade do seu valor seria paga com seu 
trabalho até a morte de seus senhores. 

Tentaram se apropriar dela para ser ven-
dida em “praça pública” para pagamento de 
dívida de seu proprietário, com dois homens, 
moradores na capital paraibana. Tratava-se de 
um representante da igreja – o carmelita Frei 
João da encarnação –, para quem o senhor de 
gertrudes Maria devia 176$190 réis, e de um 
leigo, José Francisco das Neves, com o qual 
carlos José tinha uma dívida de “trinta e três 
mil e tantos réis”. esses dois homens esperavam 
vendê-la em praça pública e ser ressarcidos da 
quantia considerável, naquela data, de quase 
210 mil-réis. Na época, valor suficiente para 
adquirir uma pessoa escravizada ou um ter-
reno para desenvolver a agricultura.

a outra quantia de 100 mil-réis, referente 
ao seu preço, seria quitada com o trabalho pa-

alunos do projeto Brasil 
alfabetizado visitam 
a exposição “negra 
Gertrudes Maria”, no 
Museu e Cripta de 
epitácio pessoa, no 
palácio da Justiça, em 
João pessoa, pB.
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dossiê afrodescendentes

muiTas mulHeres e muiTos Homens, ao longo da 
eXisTência do escravismo, sempre recorreram à 
jusTiça para defender seus inTeresses

ra seus senhores, a ser realizado num período 
incerto, porquanto a liberdade estava condi-
cionada à morte deles. gertrudes retratava, 
assim, outras mulheres negras do Oitocentos 
– libertas ou escravizadas – tanto em razão 
da exploração do seu trabalho em benefício 
de um segmento social (os escravizadores), 
quanto por ter se colocado contra o sistema 
escravista, explorando as brechas das leis e 
afirmando a sua humanidade. contrapunha-
-se, assim, à visão predominante na época que 
a considerava uma mercadoria, um ser passi-
vo e pacífico. ademais, na década de 1820, 
quando essa libertanda recorreu à Justiça, 
não era comum às mulheres e aos homens 
escravizados contratarem advogados ou serem 
representados por eles, uma vez que o regime 
escravista não permitia que pessoas escravi-
zadas entrassem com ações judiciais. Mesmo 
assim, muitas mulheres e muitos homens, ao 
longo da existência do escravismo, cerca de 
350 anos, sempre recorreram à Justiça para 
defender seus interesses, o que consideravam 
seus “direitos”, colocando-se contra seus donos 
ou suas donas, posicionando-se, assim, contra 
a sociedade escravista. 

ao ser informada de que poderia ser ven-
dida em praça pública, gertrudes Maria não 
aguardou passivamente o desenrolar da ação 
jurídica, procurou, de imediato, contatar um 
advogado para manter a sua liberdade, mesmo 
que precária, visto ser uma alforriada sob con-
dição. assim, entre os anos de 1828 e 1842, 
período em que predominava um “consenso 
ideológico da escravidão”, ou seja, poucas pes-
soas condenavam a instituição da escravidão e 
a sociedade brasileira considerava ser legítima 
a prática de escravizar pessoas, ela moveu uma 
ação judicial contra seus senhores. 

No tribunal, a principal argumentação uti-
lizada por seus adversários era de que o “pa-
pel de liberdade que junta à embargante [era] 
falso, e dolosamente feito muito depois de se 
haver efetuado embargo em vigor de penhora 
na pessoa da embargante”. Os advogados de 
gertrudes, por sua vez, conseguiram o depoi-
mento de sete pessoas favoráveis à sua cliente. 

dos diversos interesses envolvendo tal de-
manda jurídica – senhor de uma cativa; uma 
mulher negra liberta sob condição e os credores 
de uma dívida – resultou um julgamento em 
que gertrudes Maria perdeu a ação. Porém, 
os advogados dela entraram com a apelação. O 
processo foi enviado para um julgamento por 
órgão superior da Justiça, e gertrudes Maria 
viveu em liberdade, mesmo que precarizada, 
até 1842, ano de que tivemos a última infor-
mação sobre o caso em exposição. 

embora não tenhamos todos os conheci-
mentos envolvendo o caso de gertrudes Maria, 
a sua história mostra o seu protagonismo e a 
considero emblemática por representar as lutas 
de muitas outras mulheres escravizadas de 
várias regiões do Brasil que, com suas ações 
políticas contra o escravismo, redefiniram 
suas condições sociais e jurídicas, lutando 
por liberdade nas brechas do sistema, usan-
do sua astúcia e conquistando novos espa-
ços na sociedade escravista. histórias como 
a de gertrudes Maria inspiram as lutas no 
presente, nas quais mulheres negras e não 
negras ainda lutam por plena cidadania na 
sociedade brasileira. 

(1) as informações sobre o processo 
envolvendo Gertrudes Maria estão na ação 
Cível de Gertrudes Maria (1828–1842), 
disponível no arquivo do Tribunal da 
Justiça/paraíba. para uma análise sobre esse 
processo, consultar o 3º capítulo de minha 
pesquisa de mestrado, em ROCHa, solange 
p. na trilha do feminino: condições de vida 
das mulheres escravizadas na província da 
paraíba (1828-1888). Mestrado em História, 
Recife, ppGH/UFpe, 2001.

Solange Rocha, da 
UFPB, BAMIDELÊ-
OMN/PB, integra o 
Departamento de 
História e o Programa 
de Pós-graduação em 
História e Núcleo de 
Estudos e Pesquisas 
Afro-brasileiros e 
Indígenas
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Arte e cultura

Paisagens sonoras são 
tema de pesquisa de 
doutorado

A tese de doutorado Tránsitos sonoros: el 
Paisaje Sonoro a partir de las Tramas de 

la Sincronicidad en el Arte Contemporáneo, 
de José Laranjeira, professor da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp 
de Bauru, foi defendida na Faculdade de Be-
las Artes da Universidade de Barcelona, sob 
orientação de Josep Cerda i Ferré.

A pesquisa trata da paisagem sonora como 
um potencial criativo do reposicionamento do 
som como língua matriz e pensamento artístico 
no campo das artes visuais contemporâneas. 

TrAbAlho defendido nA espAnhA lidA 
com percepção em diferenTes locAis

Ela integra investigação sobre a experiência 
auditiva sensorial e a cognição estética, semân-
tica e estrutura simbólica nas artes.

No âmbito conceitual e metodológico, a te-
se gera reflexões sobre as interseções e inter- 
-relações entre arte e ciência. O autor estuda a 
criação e a pesquisa acadêmica com experiên-
cias e ações coletivas e colaborativas, realizadas 
entre 2010 e 2013, incluindo pesquisadores 
artistas da BR: AC /UB – Universidade de 
Barcelona e GIIP/Unesp.

A tese fornece um relato sucinto das práticas 
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Arte e cultura

criativas dentro do ambiente acadêmico univer-
sitário, reforçado pela sincronicidade sistêmica 
em artistas de integração da pesquisa qualitativa, 
em diversos locais no Brasil, como Cachoeira e 
São Félix, Bahia; Metrô Barra Funda e Conso-
lação, em São Paulo, SP; Terminal Rodoviário 
do Bom Retiro, São Paulo, SP; e em Bauru, SP.

Foi possível, assim, abordar a paisagem so-
nora dentro dos campos de criação e pesquisa 
acadêmica, não só trazendo o quadro concep-
tual e princípios metodológicos que nortearam 
as ações e pensamentos criativos que foram 
realizados, mas também ver a importância do 
som e da paisagem sonora dentro da prática 
artística contemporânea criativa.

As atividades reforçaram a prática da inte-
gração conceitual e metodológica e da produção 
criativa, reunindo pesquisadores, grupos, univer-
sidades e promovendo intercâmbios e estratégias 
de cooperação que buscam dar um grande passo 
para a internacionalização do conhecimento no 
mundo da arte entre diferentes universidades.

A jornada da pesquisa começou em 2010 na 
Bahia com Josep Cerdà, a partir de reunião 
da Associação Nacional de Pesquisadores em 

Atividades reforçaram a 
prática da integração
conceitual e 
metodológica e 
produção criativa

mais informações: 
jlaranjeira@faac.unesp.br
Telefone: (14) 3103-6058

Artes Plásticas – ANPAP. Houve ainda a par-
ticipação de outros pesquisadores, em espe-
cial a artista e pesquisadora Lilian Amaral, 
que realizou pós-doc no Instituto de Artes da 
Unesp, em São Paulo, SP. Ações se seguiram 
durante 2011 e 2012 com o mesmo espírito 
de trabalhar sonoridades em diversos locais

“Sou um entusiasta de intercâmbios pela 
troca de experiências e reflexões entre profes-
sores, colegas, pesquisadores e artistas em um 
ambiente acadêmico. É com esse espírito que 
leciono na Unesp, fiz mestrado na Unicamp e, 
agora, o doutorado na Universidade de Barce-
lona”, afirma Laranjeira.

“Esses trânsitos universitários têm sido fun-
damentais, porque me permitiram garantir um 
repertório cheio de experiências teóricas, prá-
ticas e ações, assim como entrar em contato e 
me aproximar de profissionais expressivos com 
quem mantenho afinidades e convergências, 
em torno de aspectos teóricos, práticos con-
ceituais, pessoais e institucionais”, acredita.

Laranjeira afirma que as estratégias de ação 
colaborativa diluem significativamente a pro-
priedade entre os participantes do grupo, sem 
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prejuízo da individualidade. “Pelo contrário, na 
natureza coletiva da prática artística, o valor 
da autoria adquire outro sentido, plural, social 
e político a ser estendido ainda a outro nível, 
um plano qualitativo.”

Nesse aspecto, os projetos incluídos na pes-
quisa são o resultado de intensos e frutíferos 
processos de intercâmbio coletivo e colabora-
tivo. “Som e audição foram considerados co-
mo exercícios de percepção criativa e como 
matrizes fundamentais no desenvolvimento 
do pensamento e da linguagem contemporâ-
nea, capazes de gerar inúmeros processos de 
percepção, representação e criação na realida-
de contemporânea”, afirma o autor do estudo.

“O estudo da paisagem sonora permitiu 
desenhar diferentes perfis e revelou, entre 
outras coisas, alguns aspectos importantes 
da identidade cultural. Sons urbanos gerados 
pela presença humana são sinais que têm o 
potencial de nos levar para muito além do 
mero contato com um fenômeno sensorial e 
perceptivo. Têm o potencial para nos permitir 
estabelecer e pensar e produzir linguagem com 
contribuições poéticas”, conclui Laranjeira. ©
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Educação física

desmembrado em três frentes: a) Aulas regula-
res realizadas no Departamento de Educação 
Física da Unesp – Rio Claro, contando com a 
participação de bolsistas Proex e de alunos da 
graduação e pós-graduação; b) Visitas à pista 
de atletismo da Unesp, realizadas por alunos 
de escolas de Rio Claro, visando o contato com 
o local e implementos oficiais e adaptados ao 
ensino do atletismo; c) Exposição de imagens 
relacionadas ao atletismo nas escolas da cidade, 
complementada por palestra voltada à difusão 
de conhecimentos relacionados ao atletismo 
olímpico e paralímpico.

No âmbito da pesquisa, desenvolve pesqui-
sas de iniciação científica, inclusive com bol-
sa PIBIC/CNPq, Trabalhos de Conclusão de 
Curso, Projetos de Mestrado e Doutorado em 
“Desenvolvimento Humano e Tecnologias”, 
tendo como base a aproximação entre o ensi-
no do atletismo e as tecnologias, sobretudo no 
campo escolar, revelando suas possibilidades 
e dificuldades. 

O GEPPA – Grupo de Estudos Pedagógi-
cos e Pesquisa em Atletismo do Institu-

to de Biociências da Unesp de Rio Claro tem 
como objetivo o desenvolvimento de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão universitária 
relacionados ao atletismo e à sua difusão na 
comunidade, de maneira geral e no âmbito es-
colar, em particular.

No âmbito do ensino, fornece apoio ao de-
senvolvimento das aulas da graduação e pós-
graduação e acolhe o Projeto do Núcleo de 
Ensino, da Prograd, voltado ao ensino da his-
tória do atletismo em aulas de Educação Físi-
ca com base nas Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

No âmbito da extensão universitária, desenvolve, 
desde 1999, o projeto “Atletismo para crianças 
e jovens”, destinado a divulgar essa modalidade 
esportiva, a incentivar o ensino do atletismo nas 
escolas superando as limitações existentes e a 
promover a prática dessa modalidade esportiva 
por crianças e jovens até 16 anos. Para tanto, é 

AtividAdEs sãO 
dEsEnvOlvidAs 
nO institutO 
dE BiOciênciAs 
dA unEsp dE RiO 
clARO

Grupo de Estudos Pedagógicos e 
Pesquisa em Atletismo 

Coordenação do 
GEPPA: Profa. Dra. Sara 
Quenzer Matthiesen
Contato: Depto. de 
Educação Física – 
Unesp/Rio Claro
e-mail: saraqm@
rc.unesp.br
Tel.: (19) 3526-4348
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Leitura

U m dos principais eixos temáticos da co-
letânea A nova obscuridade, de Jürgen 

Habermas, diz respeito ao neoconservadoris-
mo. O assunto abre e perpassa todos os textos 
aqui reunidos, que remetem ainda a diferentes 
aspectos da defesa de Habermas da continui-
dade do projeto de modernidade. Sem abando-
nar a dimensão teórica, o filósofo, conhecido 
por seu engajamento político, coloca-se como 
“contemporâneo político” e assume posições 
acerca de questões públicas candentes ainda 
hoje – escrita em 1985, a obra reflete sobre 
problemas e tensões de uma década crucial 
para a sobrevivência e maturação do projeto 
democrático não apenas na Alemanha.

No campo teórico, Habermas procura dis-
tinguir o velho e o novo conservadorismo – o 
primeiro marcado por uma rejeição integral à 
modernidade e um apego fiel às formas de vida 
tradicionais, e o último por uma reconciliação 
seletiva e negociada com os processos inacaba-
dos de modernização. Para ele, o neoconserva-
dorismo, assim como o velho conservadorismo, 
combate a modernização cultural, mas o faz 
em nome do aprofundamento dos processos 
de modernização social. E são esses dois con-
ceitos que o filósofo considera fundamental 
distinguir em uma teoria da modernização.

Enquanto a modernização cultural, descrita 
como a racionalização comunicativa do mundo 
da vida, torna as tradições vulneráveis à “força 
explosiva” do questionamento e da crítica in-
tramundana, a modernização social transfor-
ma as formas de vida tradicionais segundo o 
movimento de monetarização e burocratização 
das estruturas sociais, pautando-se pelos meios 
empobrecidos do poder e do dinheiro.

A teoria é o pano de fundo das posturas 

propositivas defendidas pelo filósofo, que bus-
ca interferir no debate público, identifican-
do e combatendo os principais adversários de 
suas posições. No artigo “Desobediência civil: 
a pedra de toque do Estado Democrático de 
Direito”, publicado pela primeira vez na revis-
ta Merkur, ele propõe o debate sobre o tema, 
mas recorre à herança teórica para defender 
a modificação de padrões de interpretação e 
aplicação do direito, combatendo a tipificação 
penal de protestos públicos não violentos sus-
tentada por membros da Corte Constitucional 
alemã e juristas de renome.

O livro compõe-se de 13 ensaios divididos 
em sete temas, incluindo uma longa entrevis-
ta à revista New Left Review. Ali, Habermas 
fala sobre a evolução de seu pensamento, des-
de quando frequentava universidades fecha-
das às influências do exterior da Alemanha 
do pós-guerra. Uma das perguntas aborda a 
emergência da bandeira ecológica. Habermas 
responde: “[...] até onde posso ver, as investiga-
ções ecologicamente inspiradas se movem por 
inteiro, em termos metodológicos, dentro de 
um quadro convencional. Por ora, nada parece 
depor a favor da ideia de que em uma atitude 
não objetivante, por exemplo, na atitude per-
formativa de um participante da comunicação, 
possam se desenvolver ciências naturais alter-
nativas – teorias que estivessem, por exemplo, 
na sucessão das filosofias da natureza român-
ticas ou alquimistas”.

Na apresentação, Antonio Ianni Segatto e 
Felipe Gonçalves Silva pontuam, sobre o livro: 
“Leitura obrigatória não apenas aos estudiosos 
da filosofia habermasiana, mas a todos aque-
les interessados nos tortuosos meandros de 
um processo de modernização inacabado”. 

Sobre o autor
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importantes filósofos 
da atualidade, Jürgen 
Habermas, nascido na 
Alemanha em 1929, 
criou uma nova visão 
acerca das relações 
entre linguagem 
e sociedade. Foi 
professor de Filosofia 
da Universidade de 
Heidelberg e também 
na New York School for 
Social Research, além de 
codiretor do 
Instituto Max Plank 
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RECITAL E MASTERCLASS

A soprano mexicana Cecilia montemayor realizou, 
em maio último, um recital e uma masterclass no 
Instituto de Artes (IA) da Unesp. ela nasceu em 
monterrey e possui vasta formação acadêmica, de 
performance e pedagógica. estudou musicologia 
na Universidade do sul da África,voz e piano na 
real escola de música de Londres e Pedagogia 
da Voz no Westminster Choir College, Princeton, 
NJ. seu repertório inclui árias de óperas, lieder de 
diferentes países e oratórios. Desenvolve pesquisa 
musicológica na música mexicana, é professora 
de canto e participa de importantes associações 
internacionais de professores de voz e musicologia. 
o evento foi uma realização do Grupo de estudos 
da expressão Vocal na Performance musical do 
Departamento de música do IA. A coordenação foi 
dos professores martha Herr e Wladmir mattos; e 
a organização de Wladmir mattos, sheila minatti e 
Cristina Guse; com apoio da secretaria de relações 
exteriores do méxico.
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Opinião

ÁlvarO MartiM Guedes

v encido o primeiro quadrimestre, perío-
do de referência para a primeira pres-

tação de contas públicas, o que se observa é 
o descompasso entre receitas e despesas com 
pessoal. Não há novidade nisso. O cenário de 
desequilíbrio já estava desenhado no ano pas-
sado. No caso dos Estados, muitos já estavam 
dentro do limite prudencial, ou seja, já esta-
vam chegando bem perto do limite máximo de 
gastos com pessoal, quando comparado com 
a Receita Corrente Líquida. Essa compara-
ção foi um dos atributos importantes da Lei 
Complementar n. 101/00, a denominada Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Não é, portanto, 
novidade o indicador, sua metodologia de cál-
culo e nem tampouco as implicações por não 
respeitar os limites que ela impõe.

Os Estados e os Municípios vêm, de dez 
anos para cá, sendo gradativamente coloca-
dos de lado quanto à repartição dos valores 
arrecadados pelo setor público. Muitos novos 
encargos têm sido repassados, principalmente 
na área da saúde, para as outras unidades da 
Federação. Tem sido promovida uma silenciosa 
repartição de gastos, privilegiando a União. No 
caso dos Municípios, em que somente duas 
responsabilidades públicas, a saber, saúde e 

educação, consomem juntas, em muitos casos, 
mais de 50% dos seus recursos disponíveis, 
não há onde cortar. Ninguém defende criança 
sem escola e doente sem assistência.

Como no curto prazo medidas para rever-
ter essa situação e promover um reequilíbrio 
fiscal não têm como ocorrer, o que veremos 
até o final do ano, visto o desaquecimento da 
economia, é esse cenário ficar pior. Mesmo 
que governadores e prefeitos tomem medidas 
de contenção (não concedam aumentos, não 
apliquem novos planos de cargos e salários ou 
não preencham cargos) não será o suficiente, 
na maioria dos casos, para corrigir o principal 
problema no momento: a queda acentuada de 
arrecadação.

Antes de pensar em aventuras econômicas 
com vistas ao favoritismo eleitoral, deveriam 
os governantes sempre tomar decisões quanto 
ao que irá, no presente e no futuro, ocorrer 
para a população e no seu sofrimento de de-
sigual. Quem vai pagar a conta da aventura 
desenvolvimentista serão os que dependem 
do SUS e da escola pública. Seguramente não 
são os senhores em belos ternos ou senhoras 
bem maquiadas, todos protegidos por gabine-
tes refrigerados, que se incluem nesse rol. 

O desequilíbrio nas 
contas dos Estados

Álvaro Martim 
Guedes é especialista 
em administração 
pública e professor da 
Faculdade de Ciências 
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Araraquara.

Este artigo 
foi publicado 
originalmente no 
Estadão Noite de 
15 de junho de 2015.
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Esta obra questiona de forma 
contundente a imagem caricatural 
da Coreia do Norte, mostrando 
que o regime ampara-se em 
questões geopolíticas e bases 
histórico-culturais sólidas. 
O nacionalismo exacerbado            
e o culto ao líder, por exemplo, 
remetem ao neoconfucionismo     
e são usados para uni�car o país, 
única pequena nação do mundo 
cercada por três grandes potências 
(Japão, China e Rússia).
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